
Protokoll från årsmöte i föreningen Med lagen som verktyg  
den 29 mars 2017 kl. 17-19 
 
Närvarande medlemmar: Tiina Nummi-Södergren, Emil Erdtman, Maria Chöler, Leif 
Jeppsson, Stellan Gärde, Sebastian Ferrer, Jonas Franksson, Adolf Ratzka, Andrea 
Bondesson, Barbro Carlsson, Paul Lappalainen och Ola Linder. 
 
1. Styrelseordförande Adolf Ratzka öppnar årsmötet kl. 17:15. 
 
2. Fastställande av röstlängd. Årsmötet fattar beslut att tolka stadgarna så att tecknande av 
förbindelse att betala medlemsavgiften efter årsmötet ger rösträtt vid nuvarande årsmöte. 
Röstlängden fastställs till tolv röstberättigade mötesdeltagare. 
 
3. Val av mötesfunktionärer. Tiina Nummi-Södergren väljs till mötesordförande och tar över 
mötesledningen. Ola Linder väljs till protokollförare och Andrea Bondesson samt Jonas 
Franksson till justerare. 
 
4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna. Kallelse skickades ut till föreningens 
medlemmar den nionde februari, vilket är mer än 45 dagar innan årsmötet. Mötet beslutar att 
kallelse skett stadgeenligt. 
 
5. Fastställande av dagordning. Förslag till dagordning skickades ut till medlemmarna den 23 
mars. Mötet föredrar att projektet Lagen som verktyg ska presentera sin verksamhet under 
övriga frågor. Valberedningens representant måste gå 18:30, varför frågor om förslag till 
styrelseledamöter inför nästa verksamhetsår kan behöva sättas före vissa punkter på 
dagordningen. Mötesordföranden ser till att dagordningen hanteras dynamiskt under mötet för 
att valberedningen ska höras. Årsmötet godkänner dagordningen med dessa klargöranden. 
 
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelseordförande Adolf Ratzka 
berättar övergripande om verksamheten för 2016. Tiina går igenom verksamhetsberättelsen 
rubrik för rubrik, och mötesdeltagarna har möjlighet att komma med synpunkter vartefter. 
 
Det uttrycks av ett par mötesdeltagare att mycket av det som framkommit i 
verksamhetsberättelsen inte har kommunicerats tydligt till medlemmarna under 
verksamhetsårets gång. Utskick från Arvsfondsprojektet uppmanas även skickas till 
föreningens medlemmar. Mötet uttrycker önskan om att information går till medlemmarna via 
hemsida, nyhetsbrev och mail. Kansliet och styrelsen ombes att se över 
kommunikationsrutinerna. Klargörande från Arvsfondsprojektet att det nyhetsbrev som 
skickas ut månadsvis innehåller information om föreningens verksamhet. Tydlig önskan 
uttrycks av årsmötet att kansliet och styrelsen bör vända sig till funktionshinderrörelsen för att 
sprida information om föreningen. En ärendelista finns hos kansliet, och en rapport om hur 
det går kan ske periodvis.  
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Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet som den presenterats med redaktionell ändring 
av Karin Westlunds namn och bifogas till protokollet. 
 
7. Föredragning av ekonomisk redovisning. Föreningens kassör Sebastian Ferrer redovisar 
balans- och resultaträkning. Det fanns per den 31 december 2016 ett överskott på 42 400 kr.  
 
Inkomster under 2016: Utöver medlemsavgifter till föreningen har medel tillskjutits från STIL 
om 60 000 kr, samt 1 250 kr genom donation från en familj. 
 
Kostnader under 2016: Föreningens utgifter har bestått av att Apply human rights har 
fakturerat föreningen om 55 000 kr för administration, samt att mindre bankkostnader har 
uppstått. 
 
Föreningen hade ett kapital på 67 433 kr vid 2016 års slut.  
 
För allmän information fanns den 14 mars 2017 fanns 69 283 kr på föreningens konto. 
 
Den ekonomiska berättelsen godkänns av mötet. 
 
8. Föredragning av revisionsberättelse. Barbro Carlson läser upp revisionsberättelsen som 
bifogas protokollet. Revisorerna föreslår att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för perioden 
som revisionen avser. Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Balans- och resultaträkning har godkänts av årsmötet, 
och inga anledningar till anmärkning gällande den formella förvaltningen har uppkommit. 
Årsmötet beslutar därmed att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
Ansvarsfrihet beviljas enhälligt av årsmötet. 
 
10. Motioner. Motioner ska inkomma senast 30 dagar innan årsmötet. Inga motioner har 
inkommit till föreningen. 
 
11. Förslag från styrelsen. Inga förslag från styrelsen förutom verksamhetsplan. 
 
12. Föredragning av verksamhetsplan. Utkastet till verksamhetsplanen bifogas. 
 
Förtydligande gällande punkt ett i förslaget till verksamhetsplan: Stellan Gärde är drivande i 
skapandet av en fristående stiftelse som ska förvalta en talerättsfond för att finansiera 
diskrimineringsprocesser. En bredare verksamhet som utgår från alla diskrimineringsgrunder 
kan stärka arbetet för lika rätt i stort. Han uttrycker att det vore önskvärt att årsmötet lämnar 
sitt stöd till det generella upplägget; en styrelse kommer bestå av individer i egenskap av sig 
själva och inte som organisationsrepresentanter som förvaltar stiftelsen. Stiftelsen ska först 
bildas under året och sedan locka till insamling. Föreningen kan verka för att sätta personer i 
stiftelsestyrelsen som kan bedöms kunna tillvarata de intressen som föreningen har. 
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Förtydligande gällande punkt två i förslaget till verksamhetsplan: den rådgivande kommittén 
som omnämns är inom MLSV, inte stiftelsen. 
 
Fråga om att överväga alternativa vägar att få fall drivna än genom pro bonojurister antecknas 
utan att årsmötet diskuterat frågan ingående. 
 
Årsmötet beslutar att ställa sig bakom riktningen som verksamhetsplanen och diskussionen 
gett uttryck för. 
 
13. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår att lämna medlemsavgiften 
oförändrad på 250 kr per år. Medlemsavgiften beslutas stå fast vid 250 kr av årsmötet. 
 
14. Val av styrelseordförande. 
 
Valberedningen föredrar generellt inför valen av styrelseledamöter och övriga 
förtroendeuppdrag i föreningen: styrelseordförande, kassör och ordinarie ledamöter ska väljas 
av årsmötet. För att garantera saxning i styrelsen kommer valberedningen föreslå tre 
styrelseledamöter för två år, och tre styrelseledamöter för ett år. Två suppleanter är enligt 
förra årsmötesprotokollet valda för två år och fullgör sitt uppdrag verksamhetsåret 2017. 
Valberedningen föreslår inför framtiden att styrelsen bör överväga att utge reseersättning till 
ledamöter om det är behövligt för att säkerställa kompetens, samt att utse en vice ordförande. 
Att adjungera kanslipersonal och andra personer till styrelsen är ett sätt att göra föreningens 
arbete ännu starkare. Valberedningen framhäver även betydelsen av att möten sätts tidigt. 
 
Valberedningen föreslår omval av Adolf Ratzka som styrelseordförande för ett år. Inga andra 
förslag finns från årsmötet. Adolf Ratzka väljs enhälligt som styrelseordförande för ett år. 
 
15. Val av kassör. Valberedningen föreslår omval av Sebastian Ferrer som kassör för ett år. 
Inga andra förslag finns från årsmötet. Sebastian Ferrer väljs enhälligt som kassör för ett år. 
 
16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår inför framtiden att 
suppleanter inte bör finnas, men att antalet möjliga ordinarie ledamöter i styrelsen ska utökas  
genom en stadgeändring; enligt stadgan ska 4-6 ledamöter inklusive ordförande och kassör 
utses. Förslag till stadgeändringar måste ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar innan 
årsmötet, varför frågan inte kan behandlas av årsmötet. 
 
Valberedningen föreslår som ordinarie ledamöter i styrelsen omval av Johanna Andersson för 
ett år, nyval av Andrea Bondesson för två år, omval av Stellan Gärde för två år och nyval av 
Stefan Käll för två år. 
 
Andrea presenterar sig som jurist i Handikappförbundens arvsfondsprojekt Från snack till 
verkstad, systerprojekt till arvsfondsprojektet Lagen som verktyg. Stefan är jurist, tidigare 
generalsekreterare för NHR, tidigare ordförande för STIL och riksdagsledamot under två år. 
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Inga andra förslag. Tillstyrkande från medlem av förslagen. De föreslagna ledamöterna väljs 
av årsmötet som ordinarie ledamöter på avgiven tid. 
 
17. Val av suppleanter till styrelsen. Wenche Wilumsens uppdrag tar slut vid årsmötet, och 
vill inte ställa upp till omval. Hans Filipsson och Peter Cederholm kvarstår som suppleanter 
under verksamhetsåret 2017 enligt årsmötesprotokollet från 2016; mötet godkänner 
valberedningens hantering att inte lämna ett förslag. Inga andra förslag finns från årsmötet. 
Inget val ny- eller omval av suppleanter sker under årsmötet. 
 
18. Val av valberedning. Förslag till omval av Maria Johansson som sammankallande, Jonas 
Franksson och Tiina Nummi-Södergren. Inget annat förslag från årsmötet. Årsmötet väljer 
Maria Johansson som sammankallande, Jonas Franksson och Tiina Nummi-Södergren 
enhälligt. 
 
19. Val av revisorer. Valberedningen föreslår nyval av Emma Johansson och Susanne Berg 
till revisorer. Inga andra förslag från årsmötet. Årsmötet väljer Emma Johansson och Susanne 
Berg enhälligt till revisorer. 
 
20. Övriga frågor. 
Projektet Lagens som verktyg presenterar den senaste verksamheten och planerna: 
Kursdeltagande i Trier genom ERA om CRPD, ledning av workshop i Malmö om 
bostadsdiskriminering, presentation av hemsidans nya delar, uppmaning att använda den nu 
uppdaterade anmälningstjänsten, information om att projektet erbjuder workshops och 
föreläsningar till organisationer och kommuner med flera, en anmälningsskola planeras den 3 
juni under ledning av Hanna Gerdes, rättsanalyser, kontinuerligt nätverkande och 
kunskapsspridning, handboken om processföring och funktionsdiskriminering är under 
produktion, samt en turné mot ADBer om kunskapsutbyte och CRPD presenterades med 
mera. 
 
Årsmötet uttryckte sitt stöd för om styrelsen om den vill adjungera personer med närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsemöten. 
 
21. Mötesordföranden Tiina tackar för förtroendet och lämnar över till styrelseordförande 
Adolf, som tackar Tiina och ger några avslutande ord, samt avtackar avgående revisorer för 
fint engagemang och välutfört arbete. Årsmötets avslutas kl. 19:04. 
 
Följande möteshandlingar bifogas protokollet: mötesdagordning, verksamhetsberättelse, 
balans- och resultaträkningar, revisionsberättelse och översiktlig verksamhetsplan för 2017. 
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Undertecknat Farsta 2017-04-10 
 
Mötessekreterare 
 

 
Ola Linder 
 
 
Justerare 

  
 
 
  

Andrea Bondesson   Jonas Franksson 
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Föreningen Med lagen som verktyg 

Dagordning för årsmöte den 29 mars  
 

1. Årsmötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av ordförande, protokollförare och justerare  

4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna  

5. Fastställande av dagordning  

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  

7. Föredragning av ekonomisk redovisning  

8. Föredragning av revisionsberättelse  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Motioner  

11. Förslag från styrelsen  

12. Föredragning av verksamhetsplan  

13. Fastställande av medlemsavgifter  

14. Val av styrelseordförande  

15. Val av kassör  

6. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter  

17. Val av suppleanter till styrelsen  

18. Val av valberedning  

19. Val av revisorer  

20. Övriga frågor  

21. Årsmötets avslutande 



Den ideella föreningen Med lagen som verktyg 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 
 

1. Föreningsfakta för 2016 
Årsmöte 
 
Årsmötet hölls den 7 april med 15 röstberättigade deltagare.  
 
Förtroendevalda och anställda 
 
Styrelsen 
 

• Adolf Ratzka, ordförande 
• Sebastian Ferrer, kassör 
• Lars Lindberg, ledamot 
• Stellan Gärde, ledamot 
• Johanna Andersson, ledamot 
• Peter Cederholm, suppleant 
• Hans Filipsson, suppleant 
• Wenche Willumsen, suppleant 

 
Styrelsens sammanträden 
 

• Styrelsemöte 2016-11-23 
• Styrelsemöte 2016-08-23 
• Styrelsemote-2016-06-28 
• Styrelsemote-2016-04-07 
• Styrelsemote-2016-02-16 
• Styrelsemote-2016-01-11 

 
Fullständiga protokoll finns på https://lagensomverktyg.se/foreningen/ 
 
Revisorer 

• Barbro Carlsson 
• Karin Westlund 

Valberedning 

• Maria Johansson (sammankallande) 
• Tiina Nummi Södergren 

https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/styrelsem%C3%B6te-20160823-.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/MLSV-styrelsem%C3%B6te-protokoll-20160628-1.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Styrelsem%C3%B6te-2016-04-07.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Styrelsem%C3%B6te-2016-02-16.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Styrelsem%C3%B6te-2016-01-11.pdf


• Jonas Franksson 

Kansli  
Caroline van Mourik 

 

Medlemmar  
 

Enskilda medlemmar 
Antal enskilda medlemmar med rösträtt har varit 36. Därutöver har det gjorts tre inbetalningar av 
medlemsavgift som saknar namn/e-mailadress. 
 
Stödmedlemmar har under året varit: 

- Autism- och Aspergerförbundet 
- Blå Assistans 
- Ditt Liv Personlig Assistans 
- Handikappförbunden 
- Humana 
- Personskadeförbundet RTP 
- RFSL-Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och quereras rättigheter 
- STIL-Stiftarna av Independent Living i Sverige 
- Svenska Downföreningen 
- Synskadades Riksförbund  

 
Processfonden 
Barbro och Sune Filipsson har donerat till Processfonden. 

 
2. Föreningens verksamhet 
Rutiner för ärendehantering 
 
Föreningens ska ta tillvara medlemmarnas diskrimineringsfall och driva strategiska fall till 
domstol. Det har därför varit angeläget att upparbeta en struktur för hur ärenden leds vidare 
till rättsnätverkets pro bono-jurister. Avtal (omfattande sammanlagt 35 000 kr) tecknades 
därför i januari med Apply Human Rights för deltidsanställning av en handläggare som bland 
annat förmedlade diskrimineringsärenden från föreningen till rättsnätverket. Gången 
fastställdes i avtalet till att föreningen skickar förfrågan till Apply Human Rights om ett 
ärende kan föreläggas Rättsnätverket. Om Apply human rights antar fallet får medlemmen 
svar av handläggaren och rättsnätverket får ett mail om att lämna synpunkter på de rättsliga 
utsikterna för fallet samt att åta sig det pro bono. Om någon av juristerna gör det och 
medlemmen accepterar villkoren tecknas fullmakt för juridiskt ombud. Apply Human Rights 



får sedan avrapportering från juristen. Avtalet om handläggare på Apply Human Rights löpte 
ut 30 juni, men förlängdes till hösten. Handläggare har Rami Kamisi och Lydia Rasho varit.  
 
Rättsärenden 
 
De rättsärenden som hanterats under året är: 
 
NR 1 UPPSÄGNING AV PRENUMERATION VIA TELEFON  
LW hade prenumererat på tidningen Dagens Industri i ett år innan han valde att säga upp 
prenumerationen. På grund av att han är döv kunde kan inte ringa kundtjänsten utan 
behövde istället kontakta kundtjänst via mail, vilket gått bra dittills. Trots upprepade mail 
fick han inte säga upp sin prenumeration via mail trots att han var döv. Tidningens regler är 
sådana att man endast kan säga upp prenumeration via telefon. L:s önskemål är att personer 
som inte hör ska få dispens och få möjlighet att säga upp sin prenumeration via mail.  
Saken: Uppsägning per telefon krävs för döva. Fråga om detta utgör diskriminering.  
Status: Ärende avslutat.  
  
NR 2 INTEGRITET VI BEHOVSPRÖVNING VID PERSONLIG ASSISTANS 
Det har förekommit att man måste duscha sig i handläggarens närvaro.  
Klagande sökes.  
 
NR 3 TILLGÄNGLIGHET PÅ SLOTTET  
Den 3 juni besökte Adolf Ratzka och juridiska ombudet Carin Apelmo från Byrån För Lika 
Rättigheter Kungliga slottet för att undersöka om de lokaler som är öppna för allmänheten 
verkligen är öppna för alla. Aktionen rapporterades i Sveriges Television, Sveriges Radio 
och Dagens Nyheter. Av Kungliga Slottets tio lokaler är sju otillgängliga för användare av 
elektrisk rullstol (Festvåningen, Bernadottevåningen, Ordenssalarna, Gästvåningen, 
Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan), fyra är otillgängliga för användare av 
manuell rullstol (Ordenssalarna, Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan). Personer 
med rullstol utan ledsagare kan inte använda hissarna på egen hand utan måste påkalla hjälp 
från personalen per telefon.   
 
Saken: Lokaler på slottet är otillgängliga för funktionsnedsatta. Fråga om redovisade 
förhållanden vad avser Stockholms slott står i strid med reglerna om tillgänglighet enligt 
Diskrimineringslagen 4§ och 12 c§. Rättsutredning inkommen av Carin Apelmo, utkast till 
stämning skriven.  
För närvarande pågår en prövning av de fysiska möjligheterna att inom rimliga 
kostnadsramar förbättra tillgängligheten på slottet. En eller två experter har anlitats för att 
ideellt lämna synpunkter. Utredningen visa att slottsförvaltningen har vidtagit åtgärder med 
trappgående plattformar som innebär att tillgänglighet nu föreligger för alla lokaler utom 
slottskyrkan. Utredning pågår även att få denna lokal tillgänglig.  
 
Frågan som då kvarstår: Skall rättsliga åtgärder vidtas pga att stottsförvaltningen inte 
tidigare hade åtgärdat tillgänglighetsbristerna när Adolf försökte ta sig in i juni?  Det har nu 
visat sig att detta uppenbart hade varit möjligt – med Slottskyrkan som möjligt undantag. 
 

https://youtu.be/Q9VpB-LnEXE
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6446988
http://www.dn.se/sthlm/stamning-hotar-kungliga-slottet/


NR 4 FYRISHOVSBADET  
Fyrishovs badanläggning är inte handikappanpassad. Det finns flera brister, exempelvis 
brister i upp/nedgång till pooler och att det saknas fasta duschstolar i omklädningsrummen. 
Vid flera tillfällen har bristerna påpekats samt att otillgängligheten utgör diskriminering. 
Bristerna kvarstår dock.   
 
Saken: Tillgängligheten på Fyrishovsbadet är bristfälligt vad avser handikapp anpassning. 
Trots påpekande har brister ej avhjälpts. Fråga om detta utgör diskriminering.   
Synpunkter erhållna från jurist men fortfarande ingen som tagit sig an ärendet.  
 
NR 5 FÄRDTJÄNSTAVGIFTER I UPPSALA  
MM är i behov av färdtjänst och har även rätt till det. Priset är dock dubbelt så dyrt som 
vanlig kollektivtrafik. Vidare är tillgängligheten är såpass dålig och utförandet så bristfälligt 
att rörelsemöjligheten begränsats i den mån att MM inte längre kan fortsätta med flera av 
sina sysselsättningar.  
 
Saken: Färdtjänstavgifter i Uppsala är dubbelt så höga som i kollektivtrafiken. Vidare är 
tillgängligheten begränsad vad avser tider och upplägg. Fråga om detta utgör diskriminering.  
 
NR 6 SJ:S BOKNINGSSYSTEM 
SJ:s bokningssystem är utformat på så sätt att personer med speciella behov som ex, 
synskadade med behov av ledsagning, ledsagarhund eller på annat vis funktionsnedsatta 
endast kan boka via telefon 8-17 vardagar. Andra personer kan boka dygnet runt alla dagar.   
Saken: SJ:s bokningssystem är negativt särbehandlande gentemot personer med 
funktionsnedsättningar.  
 
NR 7 LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO  
Klaganden vill driva ett ärende mot länstrafiken i Örebro. De automatiska hållplatsutropen 
fungerar högst sällan. Klagomål har framförts och svaret blev att ny upphandling av ett nytt 
system ska påbörjas i höst. Under tiden ska förarna ropa ut hållplatserna men endast den 
man ska gå av på, vilken gör att man inte vet var man är under färden. Detta fungerar dock 
inte heller då förare ofta antingen glömmer eller blir otrevliga när saken påpekas. 
Länstrafiken i Örebros betalningssystem fungerar inte heller för en person med omfattande 
synskada. Detta har rapporterats flera gånger utan resultat.  
Rättighetscenter i Örebro utreder ärendet, förfrågan har skickats ut om nytt ombud.  
 
PÅ FÖRSLAG  
NR A - Trepunktsbälten i färdtjänstfordon  
NR B - Åldersdiskriminering - 65 års gräns för social försäkring   
NR C – Ledarhundar  
NR D- Tillgänglighet vid domstol 
 
Potentiellt ärende om mammografi mot Stockholms läns landsting  I början på sommaren 
fick Adolf en fråga av en väninna som uppmärksammade honom om ett potentiellt fall kring 
mammografi där kvinnor som inte kan resa sig ur rullstolen erbjuds ultraljudsundersökning 
som enligt tillgänglig forskning inte ersätter röntgenundersökning. Eftersom hon har sedan 



dess inte engagerat sig mer trots uppmaningar från Adolfs sida ska föreningen försöka hitta 
en annan kvinna i liknande situation.  
Efterlysning har skett på hemsidan efter kvinnor som behöver sitta kvar i sin rullstol under 
mammografi. Vi söker även personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt 
särbehandlade när det gäller annan sjukvård. En fråga är om man får samma kvalitet i 
sjukvården när man har en funktionsnedsättning. 
 
Medverkan i seminarier 
 
Konferens med arvsfondsprojektet och Från snack till verkstad 
Föreningen medverkade den 19 maj i konferensen ”Funktionshinderkonventionen och 
juridik som verktyg” i HSO Stockholms läns konferenslokal på S:t Göransgatan 82 i 
Stockholm. Projektledaren Paul Lappalainen föreläste om civilsamhällets roll och framväxten 
av rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Seminarium om färdtjänst 
 
En workshop om diskriminering i färdtjänsten hölls den 3 november tillsammans med 
rättsnätverket. Frågor som togs upp var om de högre kostnaderna för färdtjänst jämfört med 
allmän kollektivtrafik är direkt diskriminerande. Leder dessa till att personen inte är i 
jämförbar situation med resenärer i den allmänna kollektivtrafiken?  Är det fråga om 
bristande tillgänglighet? Är egenavgifterna i färdtjänsten skäliga? Det togs även upp att 
möjligheten att vara en aktiv förälder kan inskränkas i färdtjänsten och om Regeringsformen 
2:8, Europakonventionen och Funktionshinderkonventionen kan åberopas för att hävda ett 
positivt ansvar för staten att tillgodose rätten till fri rörlighet. 
 
Deltagande vid MR dagarna 
 
Flera medlemmar deltog i ett seminarium samt i paneler under MR-dagarna i Malmö 17-18 
november.  
 
Internationell konferens 24-25 november 
 
En stor konferens och två seminarier anordnades med stöd av projektet 24 och 25 
november. Internationella talare var Sid Wolinsky, Pat Kirkpatrick och Gerard Quinn. 
Seminarierna berörde juristers roll och civilsamhällets roll för att implementera 
diskrimineringsskyddet. Stora delar av föredragen ligger på hemsidan som filmer med svensk 
text. 
 
Planen är att anordna seminarier om föreningens pågående rättsfall, både under själva 
processen och efter ett slutligt domslut eller förlikning. Till dessa seminarier skulle jurister, 
representanter, medlemmar och andra intresserade att bjudas in för att både bidra till och 
dra lärdomar från processerna.  
 

 



3. Kommunikation 
Hemsidan 
 
Hemsidan mlsv.se användes under året och innehöll all grundläggande information. När 
arvsfondsprojektet kommit igång under hösten beslöt styrelsen vid sitt möte i augusti att ha 
en gemensam hemsida för föreningen och projektet. Specifik information om föreningen 
finns nu på lagensomverktyg.se/foreningen. Mlsv.se pekar på lagensomverktyg.se. 
 
Föreningen i medierna 
• Funktionshinderpolitik, 2016-11-29: Därför blir juridiken viktigare 
• Dagens juridik, 2016-11-21: Lagen räcker inte, men genom rättsprocesser kan 

funktionsnedsatta få ett starkare skydd 
• SR P4 Stockholm, 2016-06-04: Slottet hotas av stämning 
• DN, 2016-06-03: Stämning hotar Kungliga slottet 
• SVT Nyheter, 2016-06-03: Stockholms slott bryter mot lagen (hela inslaget på Youtube) 
• SVT Nyheter Stockholm, 2016-06-03: Slottet kan anmälas för bristande 

tillgänglighet (kortinslag) 
• Funktionshinderpolitik, 2016-03-03: Han siktar på att stämma slottet 
• Funktionshinderpolitik, 2016-01-27 Han tar bristande tillgänglighet till domstol 
 

http://funktionshinderpolitik.se/darfor-blir-juridiken-viktigare/
http://www.dagensjuridik.se/2016/11/lagen-racker-inte-men-genom-rattsprocesser-kan-funktionsnedsatta-fa-ett-starkare-skydd
http://www.dagensjuridik.se/2016/11/lagen-racker-inte-men-genom-rattsprocesser-kan-funktionsnedsatta-fa-ett-starkare-skydd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6446988
http://www.dn.se/sthlm/stamning-hotar-kungliga-slottet/
https://youtu.be/Q9VpB-LnEXE
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/adolf-kan-bara-besoka-fyra-av-slottets-salar
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/adolf-kan-bara-besoka-fyra-av-slottets-salar
http://funktionshinderpolitik.se/han-siktar-pa-att-stamma-slottet/
http://funktionshinderpolitik.se/han-tar-bristande-tillganglighet-till-domstol/


Balansrapport
Föreningen Med lagen som verktyg Sida 1 av 1
Bokslut 201612 tom ver A 11, I 38 Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

BL Administration 2017.1.106 2017-02-22 19:57

ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO
160101 160101-161231 =>161231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510 Fordran medlemsavgifter 1 250,00 -1 250,00 0,00
Summa fordringar 1 250,00 -1 250,00 0,00
x
Kassa och bank
1930 Företagskonto 23 783,00 64 400,00 88 183,00
Summa kassa och bank 23 783,00 64 400,00 88 183,00
x
Summa omsättningstillgångar 25 033,00 63 150,00 88 183,00
x
SUMMA TILLGÅNGAR 25 033,00 63 150,00 88 183,00
x
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2069 Årets resultat -25 033,00 0,00 -25 033,00
Beräknat resultat 0,00 -42 400,00 -42 400,00
Summa eget kapital -25 033,00 -42 400,00 -67 433,00
x
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder 0,00 -20 000,00 -20 000,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int 0,00 -750,00 -750,00
Summa kortfristiga skulder 0,00 -20 750,00 -20 750,00
x
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -25 033,00 -63 150,00 -88 183,00
x
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DENNA PERIOD OMS% UTG SALDOOMS% ACK FÖREG ÅR JMF%
160101-161231 =>161231 =>151231

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljning
3010 Medlemsavgifter 0,00 0,0 0,00 0,0 25 500,00 0,0
3011 medlemaavgifter 2016 37 500,00 102,0 37 500,00 102,0 0,00 0,0
3012 Medlemsavgifter 2017 -750,00 2,0 -750,00 2,0 0,00 0,0
Summa försäljning 36 750,00 100,0 36 750,00 100,0 25 500,00 144,1
x
Övriga rörelseintäkter
3989 Övriga erhållna bidrag 0,00 0,0 0,00 0,0 10,00 0,0
3993 Erhållna donationer och gåvor 61 250,00 166,7 61 250,00 166,7 0,00 0,0
Summa övriga rörelseintäkter 61 250,00 166,7 61 250,00 166,7 10,00 ###.#
x
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 98 000,00 266,7 98 000,00 266,7 25 510,00 384,2
x
RÖRELSEKOSTNADER
Bruttovinst 98 000,00 266,7 98 000,00 266,7 25 510,00 384,2
x
Övriga externa rörelseutgifter
6540 IT-tjänster 0,00 0,0 0,00 0,0 -127,00 0,0
6550 Konsultarvoden -55 000,00 149,7 -55 000,00 149,7 0,00 0,0
6570 Bankkostnader -600,00 1,6 -600,00 1,6 -350,00 171,4
Summa övriga externa rörelseutgifter -55 600,00 151,3 -55 600,00 151,3 -477,00 ###.#
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -55 600,00 151,3 -55 600,00 151,3 -477,00 ###.#
x
Rörelseresultat 42 400,00 115,4 42 400,00 115,4 25 033,00 169,4
x
Resultat efter finansiella poster 42 400,00 115,4 42 400,00 115,4 25 033,00 169,4
x
Resultat efter extraordinära poster 42 400,00 115,4 42 400,00 115,4 25 033,00 169,4
x
Resultat före skatt 42 400,00 115,4 42 400,00 115,4 25 033,00 169,4
x
ÅRETS RESULTAT 42 400,00 115,4 42 400,00 115,4 25 033,00 169,4
x



R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknade, utsedda av årsmötet att revidera förenigens Med lagen som verktyg kassa och 
förvaltning för räkenskapsåret 2016, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse: 

 
Samtliga transaktioner finns väl dokumenterade. Huvudboken är förd med noggrannhet. 
Protokoll från styrelsens sammanträden har granskats. 
Gjorda utbetalningar överensstämmer med fattade och protokollförda beslut. 

 
Då det under revisionen inte har framkommit någon anledning till anmärkning, föreslås att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 
 
 
Stockholm den 22 februari 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Karin Westlund Barbro Carlsson 



Verksamhetsplan för 2017 för föreningen Med lagen som verktyg 

 

1) Föreningen ska under verksamhetsåret 2017 särskilt verka för: 

 

2) en fortsatt satsning på att diskrimineringsärenden ska drivas rättsligt, exempelvis 

genom samarbete med pro bono jurister i Rättsnätverket; 

 

3) bildandet av en rådgivande kommitté inom Föreningen. Målet är att kommittén ska ha 

representanter från funktionshinderrörelsen, juristbranschen, juridiska fakulteter, 

medier, politiska partier, näringslivet och det övriga civilsamhället. Kommittén ska ge 

råd om strategisk processföring, fundraising och förankring av Föreningens 

verksamhet hos offentliga och privata aktörer; 

 

4) att föreningens intressen är representerade i en externt planerad fristående 

insamlingsstiftelse för strategiska rättsprocesser mot diskriminering på alla grunder, 

inklusive funktionsnedsättning, genom samråd med andra MR-organisationer, och; 

 

5) en fortsatt satsning på Föreningens hemsida, nyhetsbrev och Facebooksida. 

Via dessa kanaler sprids information om funktionshinderdiskriminering och 

Föreningens arbete för lika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i 

medierna, allmänheten och bland presumtiva medlemmar.  
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